รายละเอียดการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
________________
๑. ชื่อตาแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
๒. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตงาน ตัวชี้วัด ผลผลิต และการประเมินผลผู้อานวยการ
๒.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๒ เป้าหมาย
๒.๒.๑ ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุขต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จั ด กำรดั ง ต่ อ ไปนี้ ขั บ เคลื่ อนกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมแผนยุท ธศำสตร์ แผนแม่ บ ท และ
แผนปฏิบัติกำรต่ำงๆ ของสถำบันให้เป็นไปตำมที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
๒.๒.๒ บริหำรและพัฒนำบุคลำกรของสถำบันให้มีควำมสำมำรถ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด
๒.๓ ขอบเขตของงาน
ผู้อำนวยกำรมีหน้ำที่บริหำรกิจกำรของสถำบัน ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ของสถำบัน
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบำย และประกำศของคณะกรรมกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข และ
เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงทุกตำแหน่ง รวมทั้งให้มีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ให้สำมำรถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๑๑ และอำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๒ และมำตรำ ๑๕
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ส ถำบั น วิ จั ย ระบบสำธำรณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกลไกและ
กระบวนกำรที่มีส่วนร่วมและวำงอยู่บนหลักฐำนเชิงประจักษ์
๒.๓.๒ เสนอแผนปฏิบั ติ กำรและแผนกำรใช้จ่ ำ ยงบประมำณต่ อ คณะกรรมกำรเพื่อ ให้ ก ำร
ดำเนินงำนของสถำบันบรรลุวัตถุประสงค์และแผนยุทธศำสตร์
๒.๓.๓ เสนอรำยงำนประจำปีเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของสถำบัน รวมทั้งรำยงำน
กำรเงิ น และบั ญ ชี ตลอดจนเสนอแผนกำรเงิ น และงบประมำณของปี ต่ อ ไปต่ อ
คณะกรรมกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุขเพื่อพิจำรณำ
๒.๓.๔ เสนอขอควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกิจกำรและกำรดำเนินงำนของสถำบันให้มี
ประสิทธิภำพและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมกำร

๒.๔ ตัวชี้วัด ...

๒
๒.๔ ตัวชี้วัด
๒.๔.๑ มีผลประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานประจาปี โดยได้รับคะแนนการ
ประเมินไม่ต่ากว่าระดับ ๔ ทุกปี
๒.๔.๒ ด าเนิ น งานได้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามนโยบายของคณะกรรมการสถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุ ข และยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น แผนปฏิ บั ติ ก าร รวมทั้ ง แผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๕ ผลผลิต
๒.๕.๑ ความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายที่ สามารถนาไปกาหนดนโยบายและดาเนินการพัฒนา
ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน ครอบคลุมระบบบริการสุขภาพ ระบบการเงินการ
คลังของระบบสุขภาพในมุมมองที่สัมพันธ์กับระบบและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ของประชาชน
๒.๕.๒ ความรู้หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มากขึ้น เพื่อนาไปใช้พัฒนาต่อยอดการวิจัยในชั้นถัดไป
หรือสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
๒.๕.๓ ความรู้ หรือข้อเสนอใดๆ ที่นาไปใช้พัฒนาระบบสุขภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหา
และความท้าทายได้ทันการณ์ มีคุณภาพ เป็นการวิจัยหรือสร้างความรู้แบบสหวิทยาการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาความรู้
๒.๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขกาหนด ทั้งนี้ จะต้องมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และในปีแรกให้มีการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน
เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ เดือน
๒.๗ กรอบวงเงินค่าตอบแทน
ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข จะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเป็ น เงิ น เดื อ นตามที่
คณะกรรมการกาหนดด้วยความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี โดยอัตราเงินเดือนขั้นต่าและขั้นสูงต่อเดือนเท่ากับ
๑๐๐,๐๐๐–๒๕๐,๐๐๐ บาท
๓. คุณสมบัติของผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุขต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่เกินหกสิบห้ำปีบริบูรณ์
(๓) สำมำรถทำงำนให้แก่สถำบันได้เต็มเวลำ

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ ...

๓
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่
(๑) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท หรือเทียบเท่ำด้ำนกำรแพทย์หรือวิทยำศำสตร์สุขภำพ
(๒) มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรแพทย์หรือสำธำรณสุขไม่น้อยกว่ำสิบปี
(๓) มีผลงำนวิจัยหรือมีผลงำนกำรบริหำรงำนด้ำนสำธำรณสุขเป็นที่ประจักษ์
(๔) มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเป็นผู้บริหำรขององค์กรทั้งภำครัฐหรือเอกชนมำแล้วไม่
น้อยกว่ำสิบปี โดยเป็นองค์กรที่มีงบประมำณในปีที่ผ่ำนๆ มำไม่ต่ำกว่ำห้ำสิบล้ำนบำท
๓.๓ ลักษณะต้องห้าม ได้แก่
(๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต คนไร้ควำมสำมำรถหรือ
คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๒) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้
กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๓) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรรมกำรหรือ
ผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่พรรคกำรเมือง
(๔) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ
เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ หรือถือว่ำกระทำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร
(๕) ไม่เป็นผู้บริหำรของรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กำรมหำชนอื่น
(๖) ไม่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงำนหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชนอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจกำรที่กระทำกับสถำบัน หรือในกิจกำรที่เป็นกำรแข่งขันกับ
กิจกำรของสถำบัน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
๔. อานาจหน้าที่ของผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ตาม พ.ร.บ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕)
๔.๑ บริหำรกิจกำรของสถำบันให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และอำนำจหน้ำที่ของสถำบัน และตำม
นโยบำย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมกำร
๔.๒ บังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงของสถำบันทุกตำแหน่ง
๔.๓ บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวิจัยพนักงำนและลูกจ้ำงตลอดจนให้
พนักงำนหรือลูกจ้ำงออกจำกตำแหน่ง ทั้งนี้ ตำมข้อบังคับที่คณะกรรมกำรกำหนด
๔.๔ วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของสถำบัน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบหรือมติ
ของคณะกรรมกำร

๕. วาระการดารง ...

๔
๕. วาระการดารงตาแหน่ง กรอบอัตราเงินเดือน และเงื่อนไขอื่นๆ
๕.๑ ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุขมีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละ ๓ ปี และอำจได้รับกำร
แต่งตั้งอีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วำระไม่ได้
๕.๒ ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุขจะได้รับเงินเดือนประจำไม่ต่ำกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ บำทต่อ
เดือนและไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บำทต่อเดือน
๕.๓ ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุขต้องทำสัญญำกับประธำนกรรมกำรสถำบันวิจัยระบบ
สำธำรณสุข โดยกำหนดอำยุสัญญำไว้ ๓ ปี
๖. กระบวนการและวิธีการคัดเลือก
๖.๑ การสมัคร
- ผู้สนใจสำมำรถยื่นเอกสำรสมัครได้ที่:สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ชั้น ๔ อำคำรสุขภำพแห่งชำติ ถนนสำธำรณสุข ๖
ภำยในบริเวณกระทรวงสำธำรณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
- เปิดรับใบสมัครถึง วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.
(กรณียื่นทำงไปรษณีย์ จะยึดถือวันที่ประทับตรำไปรษณีย์)
- เอกสำรประกอบกำรยื่นสมัคร ได้แก่
(๑) ใบสมัครพร้อมรูปถ่ำย ขนำด ๒ นิ้ว (ไม่เกิน ๖ เดือน)
(๒) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรข้ำรำชกำรหรือบัตรพนักงำนองค์กำรของรัฐ
(๓) สำเนำเอกสำรแสดงวุฒิกำรศึกษำและควำมรู้หรือกำรฝึกอบรมที่สำคัญ
(๔) ประวัติ (curriculum vitae/resume) เพิ่มเติม (ถ้ำมี)
(๕) เอกสำรแสดงแนวคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และแผนกำรบริหำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
(ไม่เกิน ๑๐ หน้ำกระดำษ A4 พิมพ์ด้วย Font Cordia 16)
หมายเหตุ ขอใบสมัครได้ทสี่ ถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๓๓
หรือดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th/director
๖.๒ การพิจารณา
คณะอนุกรรมกำรคัดเลือกฯ จะพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรยื่นสมัครและประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และแสดงวิสัยทัศน์
ผู้สมัครอำจนำเสนอในรูปแบบเอกสำร ทำงวำจำ หรือ PowerPoint ทั้งนี้ ไม่เกินคนละ ๑๕ นำที
ภำยหลังกำรสัมภำษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ คณะอนุกรรมกำรคัดเลือกฯ จะพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่มี
ควำมเหมำะสมในรอบแรก (อำจมีมำกกว่ำ ๑ คน) เสนอคณะกรรมกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุขเพื่อพิจำรณำ
คัดเลือกในรอบสุดท้ำยต่อไป
คณะกรรมกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข อำจขอให้ผู้ที่มีควำมเหมำะสมแสดงวิสัยทัศน์ต่อ
หน้ำคณะกรรมกำรอีกครั้งหนึ่งตำมเวลำที่คณะกรรมกำรกำหนด (หำกจำเป็น)
-----------------------------------------

